
Educatie 

Door preventie is veel gezondheidswinst te boeken. Goede, juiste en vooral tijdige voorlichting is een 
belangrijk onderdeel van preventie. 

Voorlichting aan patiënten met een Simm’s classificatie 0/algemene voorlichting 

De voorlichting aan mensen met diabetes zonder verhoogd risico op een ulcus bestaat uit: 

 Het informeren over de mogelijke complicaties (neuropathie, PAV en de gevolgen van 
mechanische stress op de huid) 

 Controle van de visus (zie bijlage 10) en advisering over (dagelijkse) huidinspectie (zie 
bijlage 11) 

 Voetverzorgingsadvies (zie bijlage 12) 

 Schoenadvies (zie bijlage 13) 
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 Algemene voorlichting 

 Voorlichting over wat het verlies van PS of PAV betekent. Het voorkomen van 
mechanische stress op de huid en het soepel houden van de huid zijn essentieel. 

 Voorlichting aan mensen met diabetes en verlies van PS: 
o Goede dagelijkse huidinspectie 
o Juiste voetzorg 
o Nooit op blote voeten lopen, omdat men dan het risico loopt om op iets scherps 

te stappen zonder dat men het merkt 
o Altijd de binnenkant van de schoen met de hand controleren op 

onregelmatigheden  
o Zorg voor goed passende schoenen. Knellen van de schoenen wordt niet gevoeld, 

dus moet men zeker weten dat men schoenen koopt met de juiste lengte, 
breedte en pasvorm 

o Wollen of katoenen sokken dragen zonder naden over de tenen 
o Panty’s binnenste buiten dragen, zodat de naden niet in de voet drukken 

 Voorlichting aan mensen met diabetes met tekenen van PAV zonder verlies van PS: 
o Voorlichting gericht op de complicaties die PAV met zich mee kan brengen. Ook 

nu is het vermijden van mechanische stress van belang. PAV kan gepaard gaan 
met een dunne, kwetsbare huid, die gemakkelijk kapot gaat. De plaats van het 
ontstaan van ulcera aan de voeten van mensen met diabetes en PAV is in veel 
gevallen daar waar de schoen de voet omsluit. Daartoe moet het belang van 
passende, niet-knellende schoenen nog eens extra worden onderstreept. Voor 
mensen met diabetes en een dunne, kwetsbare huid is een extra eis aan de 
schoenen dat er een zachte polstering binnen in de schoen aanwezig is (zoals bij 
sportschoenen), of dat het materiaal van de schoen enigszins rekbaar is, zonder 
slap te zijn. Ook de zorg voor de kwetsbare, dunne huid is nog belangrijker bij 
deze complicatie van diabetes 
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Naarmate de complicaties van de diabetische voet ernstiger worden, is er meer risico op het 
ontstaan van een ulcus. Alles in de voorlichting is erop gericht het kapot gaan van de huid te 
voorkomen. Naast frequentere controle zal ook de frequentie van voorlichting moeten toenemen. 
Daarom is naast de algemene voorlichting extra voorlichting nodig op de volgende onderwerpen: 

o Het herkennen van drukplekken op en onder de voet en tussen de tenen 
o Het signaleren van plotseling optreden van kleurverschillen, waar dan ook op de 

voeten 
o Het opmerken van temperatuurveranderingen op of in de voet. In dit geval wordt 

de patiënt soms aangeraden een infrarood huidtemperatuurmeter of een 
Thermoscale (=weegschaal die ook de temperatuur van de voeten kan meten) 
aan te schaffen, zodat men dagelijks de temperatuurverschillen tussen beide 
voeten in de gaten kan houden. Ook nu geldt dat men bij een 
temperatuurverschil van twee graden Celsius contact moet opnemen met de 
huisarts 

 


